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“The True Simcha of Purim ... ”
1) Midrash Shochar Tov
מדרש שחר טוב
2) Yerushalmi Megillah, 1
'תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק א
3) Tikunei Zohar
:תיקוני זהר נז

11) Olat Re'iyah (440)
עולת ראי"ה ת"מ
12) Orot HaKodesh
אורות הקדש
13) Masechet Yoma, 54a
מסכת יומא דף נד עמוד א

4) Masechet Megillah, 7a
מסכת מגילה דף ז עמוד א
5) Masechet Shabbat, 88a
מסכת שבת דף פח עמוד א

14) Masechet Yada'im, 3
משנה מסכת ידים פרק ג
15) Shemot, 32
שמות פרק לב

6) Meshech Chochmah
ספר משך חכמה

16) Esther, 4
אסתר פרק ד

7) Masechet Chullin, 139
מסכת חולין דף קלט
8) Or Chodosh
אור חדש

17) Esther, 5
אסתר פרק ה
18) Sefat Emet, Purim
 פורים,שפת אמת

9) Masechet Ta'anit, 29a
מסכת תענית דף כט עמוד א

19) Ori Yish'i
(אורי ישעי (הרב חרל"פ

10) Sefat Emet
 פרשת שלח לך,שפת אמת
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 )1מדרש שחר טוב
כל המועדים בטלים ,וימי הפורים לא יהיו בטלים שנאמר :וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.
 )2תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק א'
ר' יוחנן אמר :הנביאים והכתובים עתידין ליבטל וחמשת ספרי תורה אינן עתידין ליבטל… ר' שמעון בן לקיש אמר :אף מגילת אסתר
והלכות אינן עתידין ליבטל.
 )3תיקוני זהר נז:
פורים אתקריאת על שם יום הכפורים ,דעתידין לאתענגא ביה ,ולשנויי ליה מענוי לענג
 )4מסכת מגילה דף ז עמוד א
אמר שמואל  :אסתר אינה מטמאה את הידים  .למימרא דסבר שמואל אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה  ,והאמר שמואל  :אסתר ברוה"ק
נאמרה? נאמרה לקרות ולא נאמרה ליכתוב  -נאמרה לקרות לא נאמרה ליכתוב
 )5מסכת שבת דף פח עמוד א
ויתיצבו בתחתית ההר  ,א"ר אבדימי בר חמא בר חסא  :מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם  :אם אתם מקבלים התורה  -מוטב,
ואם לאו  -שם תהא קבורתכם  .א"ר אחא בר יעקב  :מכאן מודעא רבה לאורייתא ( רש" י  -שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם
עליכם  -יש להם תשובה ,שקבלוה באונס(  .אמר רבא :אף על פי כן ,הדור קבלוה בימי אחשורוש ,דכתיב :קיימו וקיבלו היהודים.

 )6ספר משך חכמה
פירוש  :שהראה להם כבוד ה ' בהקיץ ובהתגלות נפלאה  ,עד כי ממש בטלה בחירתם הטבעי  ,ויצאה נשמתם מהשגת כבוד ה ' והיו
מוכרחים כמלאכים בלא הבדל ,וראו כי כל הנבראים תלוי רק בקבלת התורה.
 )7מסכת חולין דף קלט
אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר.
 )8אור חדש
כי לעתיד יהיה שעבוד מלכויות עיקר  ,ויציאת מצרים טפל ולפיכך כל המועדים אשר הם זכר ליציאת מצרים בלבד והם טפלים
לשעבוד מלכויות ,שייך לומר שיהיה ביטול למועדים ,כאשר אינם עיקר ,אבל פורים אינו זכר ליציאת מצרים  -דבר זה לא יהיה בטל
 )9מסכת תענית דף כט עמוד א
אמר ר' יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב :כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה ,כך משנכנס אדר מרבין בשמחה.
ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא  .אמר רבה א"ר יוחנן  :אותו היום  ,ערב תשעה באב היה  ,אמר להם הקב"ה:
אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות.
 )10שפת אמת ,פרשת שלח לך
בפסוק  -והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה  :סמיכות הפר שה (הפרשת חלה ( למרגלים  ,כי ניחם אותם השי" ת בעבור כי
תרעומתם היה שלא להיות נחותי דרגא  ,דמיעקרא דור המדבר היה בחינת משה רבינו ע"ה שהוריד להם תורה ומן לחם מן השמים.
ובחינת א"י היה לחם מן הארץ .ואמר הכתוב כי באכלכם לחם מן הארץ ביותר יוכלו להרים תרומה… כי בודאי אמרו המרגלים אמת,
כי בהיותם במדבר היה טוב להם ונראה להם שח"ו יהיה ירידה בכניסתם לארץ

 )11עולת ראי"ה ת"מ
וע"כ יש לומר ,דהאי טעמא דמלאכה לא קבלו עלייהו בפורים ,דכהיום אין הגשמי מתנגד לרוחני .ע"כ בכל יו"ט ,שעיקר התכלית של
כולם שיהיה מקרא קודש להתענג על ה' ,לא יתכן להיות עסוק במלאכות חול… משא"כ היום שנהפכה הקללה לברכה  ,ואפילו עסוק
במלאכה שם הוא מוצא אור הקדושה… ע"כ האור מגולה ע"י המגילה.
 )12אורות הקדש
יש עולם של חול  ,ועולם של קודש… העולמים סותרים זה את זה  .כמובן  ,הסתירה היא סובייקטיבית  .האדם בהשגתו המצומצמת
אינו יכול לפשר בין עולם החול ועולם הקודש  ,ואינו יכול להשוות את סתירותיהן  ,והן אמנם מיושבות ברום עולם  ,במכון קודש
הקודשים.
 )13מסכת יומא דף נד עמוד א
בשעה שנכנסו נכרים להיכל ,ראו כרובין המעורים זה בזה ,הוציאון לשוק ואמרו :ישראל הללו ,שברכתן ברכה וקללתן קללה ,יעסקו
בדברים הללו?! מיד הזילום ,שנאמר :כל מכבדיה הזילוה ,ראו ערותה.
 )14משנה מסכת ידים פרק ג
[ה ] ספר שנמחק ונשתייר בו פ" ה אותיות כפרשת ויהי בנסוע הארון מטמא את הידים מגילה שכתוב בה פ" ה אותיות כפרשת ויהי
בנסוע הארון מטמא את הידים כל כתבי הקדש מטמאין את הידים שיר השירים וקהלת מטמאין את הידים.
 )15שמות פרק לב
(ג( ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן:
(ד( ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים:
(ה( וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליקוק מחר:
(ו( וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק:
 )16אסתר פרק ד
(יא ( כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו
להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום:
 )17אסתר פרק ה
(א ( ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמד בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך והמלך יושב על כסא מלכותו בבית
המלכות נכח פתח הבית:
 )18שפת אמת ,פורים
ואיתא בזוה"ק פורים על שם יום הכפורים דעתיד להיות משתנה מעינוי לעונג  .כי ביוה"כ נכנס הכ"ג לפני ולפנים ועל זה כתיב ואל
יבוא בכל עת רק ביום מיוחד וע" י תענית כל בנ" י ועניתם את נפשותיכם  .ובימי הפורים כתיב אבוא אל המלך כו ' לא כדת  .במקום
שאין רשאין לבוא בכל עת .רק בפורים ניתן רשות להתגלות אור הנעלם בכל עת.
 )19אורי ישעי (הרב חרל"פ)
אולם  ,התכלית המבוקש הוא שלא רק הנשמות יהנו מהאור הנפלא הלזה  ,כ" א גם פה בעולם הזה לא תהיה שום חציצה בפני עולם
הנבדל  -עולם הבא  .שלא רק הנשמה תחזה כ"א גם 'ונגלה כבוד ה ' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה ' דבר'  ,ושיתאחדו יחד כל העולמים
כולם ,להיות 'ה' אחד ושמו אחד'.

